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M. A. ŠIMÁKOVI.





^Vám, drvhý píteli, pipisuji tuto knížku.

Cylo to v onch smutných pro m dobách.

kdy jsem psal „Kapitoly z mého románu" a „Disso-

nance." Vsechnv redakce mi s politováním a hrzou

vracely mé verše zpt — Vy jediný Jste je tiskl,

Vy jediný Jste m povzbuzoval a dodával odvahy.

Pijmte tuto knížku laskav, podává Vám ji

vdnost a pátelsts^í.

M A C í A R.





I.

Já,





jarní causerie.

Již
teplý dech a zlatá záe,

jež z rána padá v ulici,

hlas žxii*nál a kalendáe

a v klecích jatí slavíci,

a skivánk zpv, který man
pes hradby v msto zalétá,

a verše, které odhodlan

vysýlá básník do svta,

vše svdci, že je doba tady,

kdy zele šatí luh a sady,

kdy hlunj' šumí proudy ek,

kdy ve spletivu ulic, dom
a v parcícli nad vrcholky strom
roj zane létat vlaštovek.



12 J. 6. MACHAR

A naší mstskou promenádou

jde život jarní pvabný

!

Zde steré kvty vidíš adou,

líc hebounká, vlas hedvibný

;

a v zracích hoí jarní žáry,

a touha lotí srdcem tvým,

když zíš ty harmonické tvary,

jež corsett s adrem boulivým

tak výbojn na odiv staví;

ve hrudi tvé se ledy taví,

a šumí to, jak jarní proud,

že hned bys chtl tu jednu krásku,

a cerno- nebo rusovlásku,

zas k bouným prsoum pivinout

!

Dým, mlhy šumným vtrem hnány

pes msto dávají se v let,

tak s okna svého na vše strany

se voln mohu rozhlížet

:

Nebe je isté, nzurové

jak milující dívky zrak,

a zdouvaje své plachty plove

v dál po nm stíbrošedý mrak,
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a jeho stín se dole žene

pres domy, sluncem ozáené,

pes temn rud^-ch krovu sbor;

vzduch je tak jasný, v dáli šedé

se klenbou sklání nebe bledé

k modravým hlavám mlžných hor.

Te asi po ernavé niv
pluh vlee bílých vol dvé,

a oraje hoch myslí sniv

8Í o zeleni mladistvé,

jak pokryje lán do msíce,

jak vyžene ven klas dav,

ty budou žloutnout víc a více

a pole bude zlatohlav I

a hoch zná jedny vábné vlasy

té barvy jak ty zralé klasy —
ó jist otec dovolí

svým zvát mu vlas ten, tílko k tomu,

až úrodu tu svezou dom
pod doi^kový krov stodoly!



14 J. S, MACHAR :

Hle, snženky už prodávají,

a vonných fial kvete íš,

bez, konvalinky budou v máji . .

to pi tom nejvíc nuduo již,

že naped vím, co pinese mi

ten pedantický asu let,

co na té stae-nové zemi

mám v záští mít, mám návidt,

že budu zít, jak v každé hrudi

se nové lásky znovu budí,

rty žhavé znovu k sob lnou,

a že ty kvty všechny svadnou,

a že ta srdce fádn schladuou.

a vše že vtry rozvjou . . .

Je tomu rok, co vlaštovika

pinesla jaro v srdce mi;

vlas mla tmavý, její líka

se zardívala ržemi,

já o páté již vstával ráno,

já líbal ji — a jaký div

!

já nepel se, já ek' vždy : ano,

a tvrdil kdo chtl cokoliv —
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však pišel podzim . . . vlaštovka má
je daleko kdes za horama — —
má hrud je pouš a trosky, led;

že te, kdy jiné ptáe s jarem

v tom hnízd chtlo bydlet starém,

jen hlédlo tam — a létlo zpt . . .

Rád nemám žádné z toho kvítí,

co v bujném jae vzkvétá tu,

mne dojme zas, až budu zíti

ty bílé kvty akátu.

Ty kvty tenkrát napadaly

na stezky v parku písité,

že posypány býti zdály

se vonným snhem v chvíli té

;

a ve kvtech tch vytlaený

jsem vidl nožek krásné ženy

tch malých, drahých nožek sled —
to mého jara, mého vzletu,

jak odcházela po tom kvtu

ode mne tenkrát — naposled . . .



16 J. s. machar:

Y FROTEJSIM OKN.

Mha šedá na stechy se snáší

a ídne shmce ve tpytu,

jenž líné šero z ulic plaší

a tmavé stíny z blankytu.

Roj holub vždy ku deváté

zím, nad domy jak dá se v spch

jak body letí v zái zlaté

a stíbro plá jim na kídlech.

Y té hodin u okna stoje

zím naproti vždy v oken ad,

jak vkroí služka do pokoje

a zane okna otvírat,

a vedle ní se vždycky jeví,

— když v pokoj padne ranní zá -
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drobounká postavika dví,

jež pobledlou má drobnou tvá.

Ji znám. Ji zovou „slenou Katty,"

a dvanáct rok sotva jí,

dle „Bazaru" vždy nosí šaty

a ji dle mody esají.

Já vím, než k oknu pistupuje,

že zhlídne v zrcadle se svém,

že vábný úsmv nastuduje

a srovná vlasy nad elem

a pro effekt blíž fauteuil staví,

kde usedne s románem svým —
a mne ta komedie baví,

já s úsmvem ji pozdravím.

Tak ku desáté odcházívá,

a piana hned slyším žel,

to ona sama hrá a zpívá,

co nesmrtelný Schubert pl.

Ty tony falešné, hlas slabý,

a pec poslouchám každý den,

Kabinetuí knihovua. 2



IS j. s. .machak:

m nápv i ta slova vábí

pro zvláštní jeden pocit jen:

Je mi, jak na stromku bych suchém

byl lístkem, zbylým do máje,

a stromek vedle bují ruchem

se zelenaje, zkvétaje.

A vždycky k zrcadlu se stav

bedliv pátrám v rysech svých,

zda není sníh už na mé hlav

a kolik v cele, v líci rvh . . .
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OUVERTURA NCVÉHC RCMÁHU.

Ó zaíná to jako obyejn :

Ty snivé, placlié pohledy,

to rdní tajené a zejmé stejn,

a bez píiny slzy, smích —

Znám nazpam již tuto komedii,

a to jest pi tom nudno nejvíce

;

to bude, vím, sms prosy s poesií,

jak byla v dobách minulých.

Vím, na plesu kdes, že tisk ruky velý,

vzdech významný a tanec vášnivý,

i z vlas tvojích kvítek uzardlý,

tajemství tvoje zradí mi,

vím, že pak denn budem* hovoívat

e vážnou, mnohé hlouposti,

9*



'20 j. 8. macmak:

že budu rkd se v tmavý zrak tvj dívat

a líbat t rty žhavými,

a vím, že jednou v smutné podjeseni,

až park své žluté listí sesype,

jak hert-i dlouhou hrou již unavení,

my budem" konce sob zdát.

A v stesku strojeném a žalu mnohém

a v slzách, které v srdci nepálí,

vím, že si dáme potom oba „s l)ohem"

a pro ? — nebudem* sami znát . . .
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MOJE ZATISI.

Mám okno na stechy a na komíny vzhru,

na stechy taškové, jež v šedo prokvétají,

den cely z komín zím stoupat šedou chmuru,

a na stechách zas vrabci Štbetají.

A z dola vystoupá ve šumném víru ke mn
žen hlas. zpv kanár a dtské náky lkavé

a báby vzkiknutí, neb žid v to volá temn,

a kolovrátky tam vískají pronikavé.

A chvilkou slyším zpv, jejž hnedle kašel zdusí

— to šika naproti — bned zaíná pt znova,

ta souchotiny má, zrak modry a vlas rusý,

hoch vzat jí na podzim k hulánum do Krakova -

Kus nebe stechami se zvdav sem dívá

a západ vidím plát tam v jednch oken lesku,

za noci hvzdný tpyt mi pímo v okno splývá

pi vánku šumní a pÍTi koiím vreskn . . .
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JED KE MALE MRTYE.
(Paní Luise Chourové.)

Tak byla jako poup jara,

jež pestává být pouptem,

jak dít, v nmž krev mladá hárá,

však nebyla víc díttem.

Již dlouhé šaty oblékala,

a s parasolem vždycky šla,

vsak tajn s loutkami si hrála

a Robinsona v slzách ctla.

A tu jsem zel — ped smrtí její

to na trnáct dní bylo as.

O, dít, nevím, pvabnji
zda nkomu se zjevila's!
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Na bílém ele prokinitaly

jí vábn žilky modravé,

a nebeským jí leskem hrály

ty oi dobré, zvdavé.

A kl té hlavy vlasy zlaté

tak sily pvab záící,

jak gloriola jedné svaté

ve knížce její modlící.

Tak ležela tam klidné, ti.se,

tak úsmvná a vážná tak,

jak z nadzemské již odkus íše

v zem bídnou upela by zrak.

Jak pál jsem jí v té chvíli vele,

by zdráva zase povstala,

však se znakem tím v oích, v ele,

kde bledá smr ji líbala.

By modré žilky prokmitaly

v tom ele, plném lilií,

jež zlaté vlasy oblétaly

té svaté rovny glorií,



24 J. S. MACHAR

by zstal pohled uebeský jí,

ten úsmvný a vážný tak,

jak když jdouc k nebi, zemi míjí,

a pec* k ní upírá svj zrak . . .
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Kdy žárem puká zem hndá,

a vzduch se vlní prohátý,

a jemná vrstva prachu sedá

na trávu, listy, na sáty,

rád usadím se v klínu háje,

kde hluboký jest chladný stín,

kde pod listy se ukrývaje

kvt voní nžných konvalin.

kde ticho ruší jen dech vánku

a potok vným šumním,

a pták, jenž v odpoledním spánku

byl vzrušen líným krokem mým.

Tu napadá mi v této tiši,

kde díme celá idylla.



26 j. s. .MACH ar:

jak jiný každý poet vyšší

na Theokrita. Virg-ila

by vzpomnl hned a v hrudi buk
v té bukolické nálad,

zel v antické by písn zvuku

v líc proštovlasé Dryade.

a v paezu, jenž pokryt mechem,

tlí pod lopuchy lupeny,

snad Pana zel by, který dechem

zpit léta dímá zemdlený,

a bílých nymf té vody v šeru

by vidl plout snad zlatý vlas,

a Satyry — a nevím vru,

co jiný poet zel by as

!

Však já, jenž z prosy piju zídel,

jak dá mi doba pokleslá,

a jehož duŠe nemá kídel,

by z prachu výš se povznesla,
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zde trávím leže od dne ke dni

ve spolenosti cig^ary,

jež výten v as odpolední

doti*né plaší komáry . . .



•28 J. s. MACHar:

A OLPUSTÍ . .

.

ž na svou první lásku jednou,

11. má krásná, budeš vzpomínat

a uvažovat myslí leduou,

ký divný los ti tenkrát pa —

A^

až reka uzíš dtských snní

ve chudém prosy odvu,

bez horoucího zanícení

a bez vylhaných úsmv —

až poznáš, že ta láska jeho

byl slední, chabé jiskry pal

ze žái-u kdysi velikého,

jenž však už jinde doháral —

až poznáš, že ta políbení,

jež na tvé isté rety sil,
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ni malou astí toho není,

co hazardn dív utratil -

až poznáš, že ta hru, kam kladla

jsi hlavu, plnou božských vnad,

už sopka byla dávno schladlá,

v níž bjl jen horký popel snad —

až poznáš, že to troska pouhá,

s níž man jsi se setkala,

k níž tvoje žití, tvoje touha

se omylem jen upjala —

Ó, vi, že nebudeš mu láti

v té trpké pravdy hodin,

a té své lásky litovati,

již dala"s mu tak dtinn.

že pro ta políbení zbylá,

jež na tvé rety skanula,

pro všechno, ím ta jeho síla

pod žárem tvojím vzplanula.



30 j. s. machar:

pro trosku, jež svou kotvu vrhla

ve srdce tvého tichou skrýš,

když boue zlá jí plachty strhla,

ty jist, krásná, odpustíš,

vždy to tvé srdce vždy ti poví,

když hnv by náhlý tebe jal,

že, a to byl groš jeho vdoví,

on jej pec celý tob dal . . .
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ERV EMCOVE JITRO.

Dnes žárem praží slunce vyschlou zemi,

a obloha se v žhavých mrácích blá —
co dlat? Ležet klidn pod olšemi

a v eku zít. jak plyne zlenivlá.

Já kdysi bhal všemi ulicemi

— den jak dnes žhavý — zmoen byl jsem zcela,

bez dechu tém, s potu rucejemi

za dívkou, která podobu tvou mla.

Jen podobu tvou ! . . . Mnohý kousek hloupý

vyvede lovk s prudkou krví mládí,

však pijde as, a rozvaha v um vstoupí . . .

Má dávná láska s bílým parasolem

teJ z domu jde as . . . Klidno je tu kolem,

a ten stín olší píjemné tak chladí . . .



32 J. S. MAfHAR :

MNE BYLO TE3XN0 . . .

Mn bylo teskno v živém ruchu,

když odpoledne v dumách svých

jsem man bloudil v žhavém vzduchu

po horkých Pražských chodnících.

Zdi dom v žáru lín spící,

hluk voz, lidstva pestrý ad,

jenž kolem pouští s vážnou lící

tch nejhloupjších i^eí spád,

pár pátel, o nichž povs hlásá,

že mody lvi jsou bezvadní,

jimž celá zrcadlí se krása

tam v každé skíni výkladní,

a dámy, které vábn staví

vstíc líko, pudrem uvadle,
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a úsmv rozmarný a smavý.

jak nauen byl v zrcadle —

pry odtud, pry, zde zmírám nudou,

jež horší než klid hbitova,

ven. v ddinu tu svoji chudou,

v klid idvUickv venkova!

Vše splnno. Mám zas ty kraje

a lesy v modrém obzoru,

ty aleje, kde plod už zraje,

a ptactvo kde dlí v hovoru.

Je dívka zde, tla moji knihu,

mne z celé duše ráda má,

zrak její ohe, v kterém v mihu

hned modrý jas, hned váše plál

Lid dobrodušný si mne váží

pro povs, jež mne provází,

rád svuje mi, co jej ))laží

a rady bere v nesnázi.

Kabiiietnf tcnihovna.
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A pec mne nuda jímá v spáry,

a zas se mi vse protiví,

kraj, alej, les i lásky žáry.

i lid ten dobrý, poctivý.

A jako dít rozmazlené,

jež, Dovyzpytno v páních svých,

chce hraky dávno zavržené

a nic mu nenahradí jich,

tak vždycky po hodin pate,

když vzplane západ veliký,

rád chtl bych z ddiny té klaté

zas na ty Pražské chodníky,

kde ])rzy vzplane svtlo steré,

kde voz hluk a lidstva ad,

kde man se mi v ucho dere

tch nejhloupjších eí spád,

kde jdou kol moji známí rojem,

jichž nesmí tknout se povst zlá,

a krásky, kteiým pod závojem

ve zracích reflex svtel plá . . .
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RELIQUIE.

Tak dv, tri upomínky chudé

jak smutný plápol hrobních svic,

to vše te, co mi z lásky zbude —
a nic víc.

Ty vaše oi vidím líné,

jež nedoved" jsem — víte snad —
na svt nikdy k vci jiné

pirovnat.

Ó, polních chrp tcli barvu mají,

jež slunce žárem zbledly již,

a lín vzhru pohledají

v modrou íš.



3R r. 3. MACHAR:

Ml jsem je rád v té uuylosti

i rád v tch okamžik pár,

kdy pod }»olibky, v tanci, zlosti

AZplály v žár . . .

Na nožky vaŠe myslím malé.

ty pracovité, vábné tak,

že svedly k sob v každém bále

každý zrak.

O, jak mi smutn zní tón známý,

když slyším nkde hrát neb pt
tu polku, již jsem tanil s vámi

naposled , . .

Pak na ten parfum vzpomenu si

a vždy mne pojme teskný žal.

tím vždycky vás vlas jemný, rusý

dýchával.

Když pod stinnými strom krovy

jsem k vaším skráním rety kla -

ó, mám ten parfum topolový

z tch dob rád . ,
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To vše, co mi te z lásky zbude,

jak smutný plápol hrobních svíc,

tuk dv, ti upomínky cbudé —
a nic víc . . .



38 J. s. machar:

FROMEKY.

Tys konvalinkou byla v jaru mládí,

jež skryta vždycky vážnou vni dýše,

ji stinný lupen v žáru slunce chladí,

a msíce tpyt zapadá k ní s výše.

O, tenkrát, sleno, vzpomínáte,

na krucht vždy jsme zpívali,

ty vaše drahé copy zlaté

vám voln k zemi splývaly,

vy v pausách upen jste zela

jen v malou knížku modlící,

a povst o vás roznášela,

že hotovou jste svticí,

že chcete piy ze hích zdroje

— tak ústa dla veškerá —
a zanést vábné oi svoje

v zdi pochmurného kláštera.
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Pak byla's nžným pouptem, jež záhy

den ke dni rozvinuje svoje vnady —
<S, znám ty muže, znám ty jejich snahy,

už tenkrát pipnout k prsoum kvt ten nihidý.

Jak brzo, sleno, zapomnla

jste kláštera a zbožných tuch,

a promnna rázem celá

jste hrd vstoupla v svta ruch!

A na koncertech, plesích šumných

vás vznásíval se vábný zjev,

co srdcí pobouil tam dumných,

jak zpnil mnohou ml.-idou krev!

A vy jste šla tak všeho stedem,

tak milá, krásná, vznešená,

vše poraujíc pouhým hledem —
a sama nikdy ranná I

Pak byla"s rží, kterou v podnebesí

zá slunce plným, vábným leskem zlatí,

a každého, kdo jda jí nevšimne si,

hned trnem, vimí chytí obdiv vzdáti.

A tenkrát, sleno, v davu jiných

i já byl vaším ctitelem.



40 .1. S. MACH Alt:

a na plesích a v parcích stinnýcli,

pod stromii milým ševelem

my všední ei pronášeli,

jak se již vždycky mluvívá —
ó, kde ten mladý zápal velý,

ó, kde ta léta bláznivá! . . .

My vzájemn s: páli štstí,

a slzy nevstouply nám v zrak,

my rozešli se bez bolestí

a zdravili se vlídn pak.

Pak byla jsi jak pivoka ta chladná —
kvt nádherný — však kvete v podjeseui,

je krasší snad, než letní rže ^^nadná —
však vn, žáru jejího v ní není.

A tehdy, sleno, motýh-i ti,

ti ádní píslušníci škol,

již okem vaším díve zpiti

tak houfn polétali kol —
už mizeli — a zel jsem pány

k vám chodit v plné dve,
jich život, mravy urovnány

jak ídké jejich kadee —
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vsak vy jste nehodlala vzíti

na rnku satku etzy,
na niku. kterou chtli míti —
však ol>téžkanou penézi . . .

Když v podzimku zím bodlák cervenavý

jenž chudý kvt svj nese s lhostejností,

mn zdá se smutnou troskou letní slávy

a tesknou vzpouiínkou být minulosti . . .

Jest konec písn . . . Lásky nové

a jiní lidé kolem nás . . .

co šeptávali naši rtové,

to šeptají si oni zas . . .

Vám lhostejnou je móda celá

i tanec vám zas protiven.

zas jdete zbožn do kostela

se modlit z rána každý deu . . .

Ta píse vaše dozvuela

a nemá žádné ozvny,

hezky jste. sleno, hezky pla —
však bez citu ... a bez cenv . . .
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ROMAKCE O MEM PÍTELI.

Vtom krásném slunném vku jarém,

kdy proudí v žilách žhavá krev,

mj pítel rád ml tichým žárem

vlas, pohled, smích a hovor dv.

A jako všichni milující

vždy pi erváncích v dumách stál,

ve ei cudné, ševelící —
a folianty verš psal —

však krásky jeho více chtly . . .

než co si pál ten žárný hled,

a ader bou, zrak chvjný, ztmlý —
mj pítel poznat nedove . . .

Te po všem je. Pry touhy, mládí,

pry cudnýcli eí pívaly,
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as serval vse, jenž v bezdno pádí -

však folianty zstaly I

A tecfV O, kdož tu trýze znají,

když pítel, liška podšitá,

vás pozve k cigáru a aji

a verše pi tom pedítá I

Caj výtený — však verse — Ijcda

a monotíjnní, dr.sný bas I

a usnouti vám pi'ítel nedá,

a pó úsudku ptá se vás I

A pi tom hoí jemu líce

— hocli dobrý to, a mám jej rád —
jen tenkrát milovat mel více

a mí téch verŠ, verš psáti
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cLCXY SE.^TITvIEKTALXI.

O neklam se, to láskou uení,

co šeptá mi tvj krásný ret,

to smyslu klam, to poblouzení

tvých osmnácti let —

Ci soustras to. již hru tvá cítí

s mým srdcem téžce zkoušeným,

i dojímá t moje žití

tím divným bhem svým -

Neb chladnos má t rozpaluje,

i e má budí obdiv tvj

a cit mj bezejmenný snuje

se v neznámou ti sluj -
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Ty zveš to prvou láskou, dít —
tof romantiky pouhý klam.

to všechno asem opustí té —
a JH zas budu sám.

Mne tesknota a tajné chvní

a výitek roj v srdci ve.

pi slibech tvých, pi políbeni —
a pece bern vše.

To kvéty jara posledního,

jež dopáno mi v žití mém.

to záblesk slunce hasnoucího

ped smutným západem.

To pejde vše . . . Mé kosti tlíti

pod zemí nkde budou snad . . .

t}- vyjdeš v sad váš vonné kvítí

si k svatb natrhat . . .

O. vzpome na ten jielud bledý

jenž oblétal tvj mladý vk,

a vezmi šat ten svétlošedý

a bílý klobouek.

45
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ten klobouek se svislou stechou,

jenž stíní elo plné vnad,

to obé bylo mojí tchou,

v tom vídal jsem t rád,

a navštiv mne pak na hbitov
a natrhej tam v kytici

ty rže, které na mém rove

stát budou truchlící,

až k oltái je budeš nésti,

by místo mne pak byly ti

za svdky pi bezmezném štstí,

v nž nechceš viti.

Ty vzpomenou ti na má slova,

jež stále znla duší mou :

„O, v, že nad tvým hrobem znova

ti rže vvkvetou ..."



BEZ NÁZVU. 47

.EREZi.

Když slední shmce zá tlum zlatí dom, vží

a eku, ostrovy a v stenech oknech plá.

já štíhlou paní vždy potkávám na nábeží,

jde se svým manželem, vždy smutná, nemluvná.

Zrak její dojímá mne tajuplnou mocí

:

Z pod dlouhých erných as se na té zadívá,

a je ti, jak bys stál sám v hercegovské noci,

v níž gusle, táhlý zpv kdes v dálce zaznívá

Ó, jsou to oi ty, jimižto prvno zela

zá vnikat slunení v svou rodnou svtnici,

v nž tenkrát se steskem má její pohlížela

i otec v rukou svých ji prvn držící?
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i první láska v nich ten výraz zanechala,

— jí bylo patnáct as tch krásných jarních let —
i proto, lásky té že nikdy nepoznala,

a píkaz rodi že její ,,ano" ve?

Muž její jeden z téch, již pedanticky dbalí

bez bouí jirožili života svého dny,

jest sosák poctivý, íilistr dokonalý.

na pomník syn mu dá kdys nápis j)Oestpý.

Má jist salony, kde slovo padne zídka,

kde ist leskne se vše jako v svatyni,

a smuten její zrak. že není, není dítka.

jež vše tam pocupá, a strhá, pošpiní?

Vzplál v oích tchto žár jen jednou v jejím žití,

zda obdiv blysk' v nich kdy, jen úsmv jediný?

Vtip, hloujjos, zábava se kol ní všady ítí,

má modu. divadlo, klep, koncert, noviny! . . .

To bh ví. Štstím snad by bylo otce, matky,

i jejím vlastním též i toho manžela,

z nich kdyby záil smích neb lásky plápol sladký,

neb váše bezmezná v tom zraku hoela.
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vsak jist nejal by tou tajuplnou mocí

jak te. kdy z erných as se na mne zadívá:

je mi, jak stál bych sám kdes v hercegovské noci,

a gasle, táhlý zpv sem z dálky zaznívá . . .

Kabinetuí knihovna.
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V LISTCPAI^U.

Bá
ucbes v šedo zhalena je,

zeui lialí mllia nezdravá,

a tam, kde slunce jiudy plaje,

jest skvrna velká, žlutavá.

Pár barvy citrónové list

se chvje ješt na lííze,

jež létaj' k zemi vetru v svistu

jak lehké zlaté peníze.

Den každý zainraL-env, bludný,

zde žiji lín, pomalu,

jak e bych jakýs román nudný

jenž pílohou je k žurnálu.

Dva lidé jsou zde, které sméle

já pátely si zváti smím.
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ten jeden znudí veí cele

a druhý stálým mlením.

Ta píroda víc netší mé,

jest smutná tak a v mlze té

já naklonn jsem kašli, rýme,

té dlouhé rým jjrokleté.

Jen jedno ješt tak mne vzruší

a rozpní krev moji v žár

a životem tím plní duši.

jak kdysi v ase mojich jar,

to ona, jež má tmavé zraky

a bujná adra, tmavý vlas,

ta ped lidmi sic znudí taky,

však sama — zbaví uudv v ráz

4*
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ZIMA.

Hle, nuda pírody I kraj némý,

sníh padá na tu spoustu lad,

jak chtl by staré svadí é zemi

svj vnutit nevinnosti šat.

Však bez hlesu, jeu vítr fií

a bere kusy snhu v plen,

a dráty telegrafních tyí

v huk jeho mísí žalnv sten.

Jest saisona, kdy msto žije

pi svtle plynu, jež pLi v mhách,

jde zábava tam, poesie

po ulicích i parketách,

tam koncert, divadla a plesy,

tam žurnál klep jízlivých,
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tam vtipy, jichž se mnozí désí.

a hovor, radost, ruch a smích.

A pec v tom šumu a v tom lesku

lze bolné tony poslechnout.

tu elegii plnou stesku,

již dj-chá sál a každý kout.

a ples a smích ten jásající

pec hokých slz téch nestají.

jež lidstvu po uvadlé líci

tam bouným proudem stékají,

a v duši jich tvé oko vidí

tu nudu, žal a zoufání,

jež z dom pudí tyto lidi

a v zábavy je pohání —

však cit-li tvj už ztvrdl v skálu,

v tvém nitru erv-li hlodavý —
v tu sms se vrhni smíchu, žal,

a to t aspo pobaví,
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jak setkal by ses v noní chvíli

se zoufalcem, jenž v rozmaru

zpv pje sob rozpustilý

a jed si pije ž poháru . . .
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FCSLELNÍ XAFITCI.A Z mt^Z RCKANU.

Po dlouhé dob veris mj milý

k vám, drahá, zase zalétá,

vždy zapomenout není síly,

a sudba nedá prokletá;

však zmizela již hokos bolná

i dávný vztek a nenávis,

má vzpomínka jak ptáe volná

a cit mj jako dcka cist.

Dv dítky máte, vaši dceru

já s chvou v parku vídávám,

já vidl též, jak ondy v šeru

jste vešla v jeden svtlý krám,

já vidl, jak jste vybrala si

zas karkulky a košilky —
bh žehnej, krásná, po vše cnsy

tv maliké ti andílky 1



56 j. s. machar:

Váš muž prý má den ke dni více

vás, dítky vtší láskou rád,

muž dobr}' to, a na tisíce

mu penz nese jeho sklad,

a dojde cíle svojích pání
(jak aspo lidské ei jdou\

pak budou zváti z nenadání

vás mstskou paní radovou.

Má stará rána zhojena je,

však ubylo mi mnoho sil,

mj plamen žití slab plaje,

vsak as už, aby dozáil.

To místo na hbitov znáte,

tam pi zdi, kde jsou akáty —
eh! pardon, co má hlava mate,

jak romantik jsem pepjatý I

V té dob hokých utrpení

já mnoho žan jsem zas ml rád,

ml rád? . . . ne, smysl opíjení

já chtl jsem, chtl jsem milovat,

já klamal je, já klamal sebe,

a marn — vše jsem pochoval ...

mít rád? ... a koho? ... Modré nebe

jsem vašich zrak miloval! ...
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Již nemám rád tu alej tmavou,

kde chodili jsmft pospolu,

ne zahradu s tou jemnou travou,

ne adu stihlých topolu

;

nac nechat ostré jehly vtínat

si stále k srdce hlubinám,

na dát si na vás pipomínat,

když sám už tolik vzpomínám!

Rád v park jdu, když tam s chvou v lete

hrát vaše dcerka zaíná,

ta kouzlo vašich zrak v svt
mít bude jist jediná.

To dobré dít vete v eden,

kde bude šastno jako vy,

a teba zas pes život jeden,

pes život ieden bláhový I . . .
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a myslím, že jednou zemru

za njakou hloupost, ve kterou

dokonce ani viti nebudu . .

.

Turjréiiev : Rudin.

Zda zel jsi nkdy v ])lnéni léta žáru

list žlutý chvít se na zelené snti,

jenž dozrav pedasné je vydán zmaru

a prvním vtrem v trávu svží sletí?

Mít dvacettyi rok svélio stáí

a srdcem být už nkde v šedesáti,

kdy osud nás už niím neobdaí,

tou smrtí leda, v nicotu jež sklátí

;

všem touhám z mládí zvolna ^s bohem" dávat,

zít v zápal drnh tváí pohrdavou,

zít lásky dávné stárnout neb se vdávat

a milovat ne srdcem, ale hlavou
;
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Žít bez slzí — leda že ve hojnosti

je zívání a nnda vžene v oi,

žít bez smíchu — leda že z lítrpnosti

nad spatným vtipem koutek úst se stoí

co zbývá ješt? Se strojeným vzletem

jít „za vlast, krále'' v ruský lán se bíti

a dát si prohnat prsa bajonettem . . .

Dstojný bengál velikého žití! . . .





II.

My.





Píteli Karlu Ptákovi.

íjnové ráno v mlhavy mrak

rozlilo žlutý svj píval,

širokou rovinou dunl náš vlak,

<t já jsem z okua se díval.

íStrážník domky. polí. luk lán

kol okna pelétlo mžikem.

na vrbách houpal se houf velkých vran.

jež vzlétly do výše s kikem.

Ddinka malá mijí te v zad,

kostel má s baatou vží,

u cesty táhne se kaštanu ad.

tou stádo na pastvu béží
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Pár starých ženských zahle jsem pak,

pi práci u ípy sedí,

ped sluncem cloní si dlanmi zrak

a k vlaku zvdav hledí.

Císaská cesta kolmo ted k nám

bží a s drahou se kíží,

topoly obrovské ní k nebi tam,

jí vozy lín se plíží.

Vesnice zase, továrna dál,

rybník a cesty a lesy

s biz, olší vítr již listoví svál,

jež leží v barevné smsi . . .

Odvrátíš hlavu v myšlénkách zpt,

zapálíš doutník, jenž shas ti

:

Cím jest jen tento mi maliký svt

v ohromné svtové vlasti

!

U paty Alp, kde oranže plod

jak zlato stkveje se vezdy,

v mst u Vesuvu, kde v ln vod

záné se zrcadlí hvzdy.
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V zemi, kde Gangu nádherný proud

bájnými háji se vije

v pralesích zámoských, kde bez všech pout

voln vie kvete a žije,

po tomto kraji, po lánech luk,

kostelích s baatou véži,

dédinkách blavých, cestách, kde pluk

topol obrovských bží,

po tmavých lesích, nad nimiž stkví

nebe se modravým leskem,

po tomto vzduchu, jenž kolem chví —
umel bych v dálích tch steskem . , .

KabinetQÍ knihovna.
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CASCVA.
Píteli Karlu Horákovi.

Vradosp. plesech, bouení a zpvu
uáš plyne stále život národní,

jsme pi tom hrozni v spravedlivém hnvu,

však k rázným inm nikdy rozhodni.

My máme strašných hrom, blesk celý

— národní jmní — nekonený sklad,

a dovedeme, vztekem rozechvlí,

drát telejrrafní jimi petrhat,

je v asopis sloupce vrhuem" prudce

a pi pivu pak kdesi ve skrytu,

my touce je, si vítzn ninem' ruce:

„U, potomci jsme zase Husit !"

Jak dti bojácné my málo smlí,

vždy hrozit máme krásn ve zvyku,
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pi každé hádce svému nepíteli

tch velkých, mrtvých silon tatíkú,

a vztek nás jímá, zíme-li, jak chví se

tak málo hrozbou naší pestrašen,

my citirujem" zase v asopise

ty otce dávno mrtvé z hrob ven —
však bume rádi, že už oživené

víc nevstanou ty mocné postav3\

vždy nejdív na své plémé nezdaené

by zdvihli palcát krvavý I

„Národní^ barvy, papír, kroj a zpvy —
my „národnost" už vtluem" do všeho, —
vše vlastenecký nátr u nás jeví,

však vlasteneckým není nieho,

vzdor básním, které vlastenectvím dýŠí,

jichž tucty vylétají každým dnem,

však neví v n ni ti, již je píší.

ni my. když je tak bez zápalu tera'

;

národní v pravd jest ta komedie.

již nadšen zde známe všichni hrát:

vážn a svorn se zde souhra lije —
a cizina se neustává smát.

Jsme na to hrdi, že jsme z hrob vstali,

kam ped vky nás písný osud sklál,
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však sotva jsme své údy narovnali,

k propastem jiným bereme se dál

a zíce zpt, jak hrob ten zraku mizí,

my propukáme stále v jásot, zpév,

píšeme verše, oblékáme ízy
a pníme si pivem horkou krev —
však nikdo, nikdo není mezi náma,

jenž byste, vážn k pedu pozírá

:

kde strašnji než blohorská jáma

se bezedný hrob pro nás otvírá I

A potom? potom? Vky pejdou v kmitu,

a plém jiné cizích jazyk
v zem vtrhne boucharonských 8ybarit

po neslavném jich trapném zániku,

my zahyneme v i-adosti a zpvu
a petrháme tele^Tafní drát,

protesty, hromy velikélio hnvu
a deštm žurnálovj-ch kanonád —
pak v museum, jež stavíme te krásn,

se sláva naše snese celiká

:

protesty, ei, vlastenecké básn
a ervená nade vším fánsrlika I . . .
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U NAS . . .

Den po dni míjí, msíc po msíci,

rok po roce se rychle utrácí,

a jako bídná kára po silnici

se bludný život k hrobu trmácí.

ím dál. tím víc se horší naše asy,

ubývá citu, mizí zápal, vzlet,

ubývá pravdy, pímosti a krásy.

jež zbyly troskou ješt z zašlých let.

Básn jsou pust}'m dýmem prázdné hlavy,

cit nemluví z nich k srdci teplem svým,

verš suchý se v nich pracn k verši staví

a divou honbou zachycen jest rým.

Zena, k níž pilnout chceme pítulnji,

je divnou sfingou, leccos mluvící,
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lze málo vérit pestré reci její

jak vábným ržím její na líci.

A velým citem dobe nalíeni

zde vážní lidé chodí po zemi

a vzájemn, jak jsou už naueni,

se krmí zvetšelými rásemi.

Na du5i ddíc otc všechny bícliy

a trpký i)osmch kouzlíc na ústa

a plna hloupé, bezdvodné pýchy

nadjná naše mla nám dorstal . . .

Jak chorj' asto, kter}'- sotva tuší,

že v hrob jej sklátí nemoc smrtící,

tak íkáme si, tžce choí duší:

My zdrávi jsme a my jsme velicí! . . .

Však svsíme pec lila\y v chvíli jistou

a teskné hlasy šumí z eských niv —
náš národ dovede být pessimistou

ze špatných cigár, špatných pi\' . . ,
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jEDi:c:.rj z rckv 1345.

Ty
cítí> ješté, bojovníku starý,

kol nestárnoucích skrání stále vát

ten vzduch, jenž budil v prsou vašich žáry,

když stíleli jste tenkrát z barrikád.

Kde slovo >,vlasf," tam vstoupíš první v rad,

ty dovedeš dnes jako jinoch jarý

i na slavnostech pro „národní" dary

hrát, zpívat, tanit s celou duší rádi . . .

Ten trpký smích, jenž pelétá rty moje,

ten neznaí — ó chra bh I — pohrdání;

mn líto žáru hrudi tvé, tvých skrání.

že padá v i^ady zvrhlé g^enerace.

že soudruhy v ní vidí oko tvoje.

když ona zpívá, taní pro le^frace . . .
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PO PADESÁTI LETECH.
(H. K. Máchovi.)

CO ek' jsi, básníku, v své temné hrobní celi,

když sláva v glorii usedla na tvj hrob,

a obdiv národa a pozdní hold ten skvlý

když nahradit ti ml ty strasti dávných dob ?

Zda divé bnlesti a muk a pohrdání,

jež krátkým žitím tvým prvodci byly ti,

jsi lehce zapomnl a nelitovaFs ani,

že's musil pro slávu ten život prožiti ? —

O, tu tvou odpov na lebce tvojí žluté

:

Z ní hrza zeje jen a nicota a vztek,

a smutkem píšerným zí ven ty oi duté,

a kol tvých zub tkví zhrdavý úsmšek —

jak by jsi íci chtl, že víš, jak dál to dlá

tvj národ, jenž jest týmž, jak za tvých trpkých let

to bláto setel dnes s mrtvého tvého ela,

by živých vštc jím moh' ela poházet . . .



BEZ NÁZVU. 73

PRI ZAZLKLI XROXV...
Píteli Františku Hoffmanovi.

Pi každém kroku, který konat más.

jak nese to tvá doba.

pres hrubé klacky cestou klopýtás,

jež vrhá ti tam závist, hloupost, zloba.

Kolkolem všude zíš sbor prázdných lilav

na povýšeném miste.

jich poslouchá pak nerozumný dav

a ony vládnou bezpené a jist.

A jejich suchý, obmezený.um,

jejž tají v plané frási,

když nepochopí smyslu tvojich dum,

ti v cestu klacky vzteku svého hází.

Tak je den za dnem a rok za rokem

v té pkné spolenosti —



J. s. machar:

a býti ve své vlasti prorokem

konen zane mrzet vru dosti.

A marn šlehá satiry zde I,
jich mlká es je stíní,

a marn smr je bere asem pry,

za jednoho zde vždycky jsou ti jiuí.

Eh, kdyby básník hnvu prchod dát

ml nad každým tím hadem,

z každého verše musil by být kat,

jenž všel by je po zásluze adem I
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PIoEX O IIZALZICK.

Hoch kráí bledý s plavým vlasem

a planoucíma zrakoma,

a v rukou lýra sladkjTn hlasem

68 chví a toužné duní asem,

a jinoch kvtnou nivou stoupá,

zrak nadšený se v modru koupá,

kde svtlých vidin sta se lioupá.

a v skrá mu bije krídloma.

A zasvcuje svojo vznéty

a všechny síly v žití svém,

svých in nejkrásnjších kvty

a myšlének svých celé svty

jen lidstva na trn povznesení,

své vlasti, rodu oslavení,

a v mladistvém tom zanícení

chce býti jeho Tyrtaeem.
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Dvta modré zraky dál mu planou

na arovných sn obzoru,

kvt ženství, neskvrnný hanou,

mu klesne na hru milovanou —
pak jeho slavné, velké jméno,

glorií vnou ozáeno.

ve srdcích lidstva bude teno

a v pyšných deskách z mramoru.

Jest z hocha muž, a v život vkroí,

jejž zi^el jen clonou mlhavou,

ty vidiny mu mizí z oí
a lehce vzduchem dál se toí,

v nich jeho zrak se ješt stápí,

co prosa tkne v nj ostré drápy,

a již svou drsnou ce.stu skrápí

sv3'^ch zrak rosou krvavou.

A pejde as — a všemu zvyká,

a k žití chu v nm vítzí,

a v suchá akta úedníka

kvt cit suchý uzamyká

a tloustne, dbá te o nj žena,

jež nad pedsudky povznesena —
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cit, krása její nahrazena

mu hojn byla penzi.

Neb pod prapor se staví fráse,

prý v služby svého národa,

a radami a emi háze,

chce cop, šos boit hráze,

zná ledabylo vlasti dje,

pi piv eské písn pje —
a kde se úsmv, zlato stkvéje,

tam krev i duši zaprodá!

Neb aspo písným soudcem býti

chce v íši volné umní,

a vše, co nemž' pochopiti,

chce katovsky jen popraviti,

neb pustým úsmškem to stihá,

kde posvcení blesk se mihá —
jen všednjším ím která kniha,

tím lip ji v chvále ocení.

Jen vy, vy ídcí vyvolení,

jenž blouzniti jste pestali

v tom nerozumném zanícení

& v ideálech, kterých není;
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již umní jste milovali,

jichž soud pedsudek nezahalí,

již máte vášn, hnv a žaly,

v emž jste vždy lidmi zstali

;

vy tvoíte, a trpkost, bída

jest truchlivým vám údlem,

vám myšlénky ten kritik hlídá,

a professor rad napovídá,

a úedník od svého stolu

a politik v svých vrných kolu

útrpn hledí na nás dol —
a pokraují v díle svém.

A to vše pejde. Frašku bednou

pestanou oni všichni hrát.

Smr petrhne jim rukou lednou

tu efémerní práci jednou

i plané iny neinnosti.

A za pár rok v budoucnosti

si bude prachem jejich kostí,

jich JDiénem. soudem vítr hrát

!
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FCESII A I-AS3E.

Stárnete, dámy! etných vašich vrásek

dnes bílým pudrem nelze zakryti,

váš zimní úsmv žlutých, svadlých krásek

dnes nedovede nás už zvábiti.

Byl jednou as ... a snad i život jiný . . .

to všechno hodil vek náš do rumu,

vk cifer, stroj, páry, elektiny,

chladného praktického rozumu.

Te zbožuje vás jenom v jaru žití

jjcymnasist ilý, kráska unylá,

však doba letem ku pedu se ítí

a mizí s ní i jejich idylla.

Vám vysmje se pak muž s vážnou lící

i dáma. jejíž cit tlí kdesi v tmách.
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i mládež naše moudrá, plešatící

pi vod sedíc v dusných kavárnách.

Stárnete, dámy ... V karnevalu svta

sedíte stále — starých panen dvé,

kol nichž ples veselý a šumný létá,

a. jichž už k tanci nikdo nevyzve.

A když zrak chladný víícího davu

k vám v pustý kout tak asem zaletí,

vždy hádá, že smr zkosí vaši hlavu

pi skonu nervosního století . . .
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PÍTELI POETOVI.
Em. ryt. z ekova.

Z tch jsi jedním, kteí vlíti

musí všechno v hladké verše,

co jich nitro trpí. cítí.

co jim duší prochvje.

Pijde potom vážný znatel,

prohlédne je, doporuí,

milo.srdný nakladatel

pomže jim na svtlo.

Do svta tvá knížka pluje,

pítel dohry o ní píše,

pi tom jemn konstatuje

:

lze v .ní vidt cizí vzor I

Kabinetní knihovna.
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Kritikové povolaní

trochu ežou, trochu chválí,

potom eknou z nenadání

:

jak u jiných — kopie

!

A hned vážn pes hranici

chvatem bží, vlekou nazpt

poety se vzpírající

živ, mrtvé — tvj to vzor!

Obecenstvo pokyvuje

úvahy touc, ne tvých verš,

po kriticích papouškuje

úsmšn : to kopista

!

Rzní špaci-poetové

pískají dle tvojí noty,

z tvojich tvoí verše nové —
kopistou však zvou t též!

Soudy ty se kolem lejí,

z knihy do knihy se ddí —
naše vlasf je Galilejí,

jež nerodí prorok I
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Tak to bylo pede lety,

tak to pjde v píštím ease,

a náš národ nad poety

svými krí stále nos ! . . .

6*
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KA poslední stránku KNIHY : CONFITEOR.

Mé
elo blátem poházeno,

má esf je zašlapána v prach,

na praný dáno moje jméno,

jsem zhanoben h nežli vrah —

Mé vzpomínky, jež tolik stály,

a vše, co mám v nich svatého,

se šklebným smíchem v cáry rvali

a nešetili nieho —

Mé staré rány rozjiteny,

a do nich kapali mi jed

a zatratili všechny ženy,

iež jasnily mj smutný hled —

Na myšlénkách, jež šly mou hlavou,

jak hlemýžové slintali,
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uad nezrozenon mojí slávou

své „anathema- volali —

a pro? Ze zjevil vlnobití

jsem cit. jež vrou hrudí mou.

jež na sta pokrytcii zde cítí,

však rtové nikdy nevyknou,

že boun, jako pi orgii,

jsem vždy pil z žití kalichu —
však statisíce více pijí.

než pro sebe a po tichu,

že malý atom, blízky hrobu,

a lidstva nepatrný díl,

já soudil lidstvo i svou dobu,

a obé v sob odsoudil . . .
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;

SLAYA.
Píteli Antonínu Šnajdaufovi.

Jak šasten musí básník býti,

jenž žije slaven národem,

jenž každou chvilku jeho žití

mu spchá krášlit závodem,

vždy rytí pravdy, ducha kníže,

se k srdci lidstva všeho híže

ím, naslouchá, zní jeho tluk,

vždy za svj as pro píští asy
on nese prapor pravé krásy

i krátký ráj, i peklo muk!"

Snad býval kdys — v tom šedém vku,

kdy krásná Hellas vzkvétala,

kdy básníku jen, kdy jen reku

na elo laury vplétala,



UEZ NÁZVU. ^*

snad býval kdys. kdy sladké znélky

psal Avignonský básník velký,

když Ariost byl ješt živ —
ó, šasten, kdo se tenkrát zrodil!

Však chtíti dnes tu slávu v podíl -

to vru smšno — nikoliv I

Dnes eféraerkou jest ta sláva.

již ve všestranném žurnálu

nám dobrý pítel asem dává

jak lék užívat pomalu.

Tam jméno tvoje v jedné smsi

je s lotrem, který vraždil kdesi,

i s politikou mavou,

i s cenou obilí a kávy,

i s anekdotou, kterou davy

tou se zvláštní vždy zábavou.

Dnes sláva frásí, kterou vije

jak vínek slámy bezcenný

do literární historie

kýs professor ti uený,

jenž vyte dobe vždy ti sice,

ím'8 chybil proti gramatice.



88 J. s. machar:

i chyby tisku nevinné —
však o myšlénce, citu velém

co psát má on, jenž v žití celém

myšlénky neml jediné ?

!

A holobrádci nedozralí

pi vod v dusných kavárnách

tvá díla blahosklonn chválí,

neb jako soudci šlapou v prach
;

bh ví, co soudy jejich ídí,

zda šat, jejž na tvém tle vidí,

i ten neb onen asopis,

neb to, ím od dne ke dni žiješ,

i pivo, které denn piješ,

i dluhy tvé, spáchané kdys

!

Tvá podobizna objeví se

po mnoholetých trudech tvých

kdes v milosrdném asopise

a v rzných skíních výkladních,

však zájem vtší, tisícerý

tam budí portrét chansoniry,

neb obraz hebce, který kdes

spl za jásotu první k met,

neb athleta, jenž v smlém let

se s výše vrhá na trapéz.



BEZ NÁZVU. •'^U

A s nedostihlých výšin hledí

vše na t, co zvem' národem

:

ten mšan, který veer sedí

pi pravidelném piv svém,

a vlastenec, jenž sebou vláí

tré knih, jež docela mu staí,

a za spis nový peníz dá

jen proto, že slýchává dosti,

že svatou je to povinností,

již sama vlas mu ukládá.

To dnes je sláva ... Co chtít více?

To plod je našich as zlých.

Trp, mysli, pracuj za tisíce —
dnes neocení in tvých.

Dnes bude slávou tvoje jméní,

dnes podle titulu té cení,

jenž víže se na povs tvou —
a nemáš-li jich — po všem veta,

ty v oích rozumného svta
jsi existencí ztracenou!

O. básníku, o šastnjší je

ten baráník, jenž vol dvé,

když zora zlaté blesky šije,

na chudé pole žene své,
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jenž nezná knih, le kalendáe,

má ženu opálené tváe,

jež bosá, s dckem u prsou,

jej eká, až se z pole vrátí,

na prahu chatky, kterou zlatí

rumnny západ záí svou . . .



IIL

Lidé.





CAUSERIZ O XEJMI^ArSÍCK XRÁoXÁCH
oVÉTA.

Pani Ann Minaíkové.

Te, kdy jim v oích kouzlo ráje dímá,

jež vchází s nimi na tu bídnou zem,

kdy rukama rvou všechno buclatýma

a smávají se moudrým úsmvem,
kdy lovka až úzkosti cit jímá,

když batolit je vidí tam a sem —
tu vru nelze nadivit se dosti,

co tvrkm tmto staí k blaženosti I

Mí, bonbons, loutka, brejle babiiny
a trplivý chundelatý pes.

pak obi, draci, hadi. meluziny,

o nichž jak vera chtjí slyšet dnes —
nad tr^ty tmi lidské drobotiny

vždy propukají v tak upímný ples,
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Že mau ptáš se, zda to trestem není

ten ztratit vk a toto zalíbení!

Však ztrácí se. Proud žití, dál se žena,

je náhle staví v kraji neznaném,

kde zamují náhle Andersena

„Bazarem," verši, módním románem,

kde divným snním hlava obtížena

se nad zvuícím sklání pianem,

kde bloudívá se v parku za dne sklonu,

když steré rže voní na záhonu . . .

Tu dvorné ei, poklony, sál stkvly

je budou tšiti — však nemnoho.

a v lásce budou vždy svt míti celý —
však milovat nebudou nikoho,

a tisíce by neláskou jich meli —
pec budou lkát, že není jednoho,

kdo byl by hoden isté lásky vdk —
ó, krásné sfing'y moderního vku !

A dovedou — a to prý v odíkání —
své vábné oi zadat leckomus,

by stíbro vlas ml již kolem skrání,

však zlato v kase. realit kdes kus.
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H In-ají potom vAžnoii milostpaní,

jež dává ton a vždy má dobrý vkus,

pak na mnohého, jemuž se kdys smála,

vzpomíná teskn: „Já jej milovala . .
."

O, milostivá, mezi versi svými

pár lístk chovám, husté popsaných

;

prostiké slohy, nehledané rýmy.

obraty všední, více není v nich —
mé první verše ! Jen ty ke dnm zimy

mi zbyly z teplých jarních dn tch mých,

ostatn vše jsem spálil na své pouti —
však jich mi nelze v ohe uvrhnouti!

Jsou psány lásce . . . jak to vždycky bývá ,

Jak tehdy vela krev má bounji,

když sklonila se nad n hlava snivá,

a já e v modrém zraku nadji —
ta vzpomínka je v srdci stále živá

a hroužím se v ni rád a castji —
tak strom, kdy huí zimní vítr chladný,

vzpomíoá s tesknou touhou jarní na dny!

Ta místa všechna vidím nyní zase.

kde jsme kdys spolu v blahu kráeli,
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kaštan alej, kde na plavém vlase

se chvly první moje pocely,

a staré duby, jež v tom krásném ase
v blouznní naše temn šumly —
ó, pro ten sen, tak srdci mému drahý.

jak tažné ptáe zmizel mi tak záhy

!

O. srdce žen to lehce zapomene I . . .

Dnes potkal jsem ji, lásku kdysi svou,

na tvái té, mn kdys tak drahocenné,

líidlo lhalo rži pvabnou,

šat podle mody. šperky mla cenné

a dítky dv, muž s hlavou šedivou,

na pozdrav mj mi kývla odmen —
bh odpus všechno této krásné zenl . . .

Ach, žena! Já už z^ykl, milostivá,

své všechny soudy jedním zakonit,

kde pro dvod už sotva místa zbývá,

kde rozum zane zbyteným už být,

kde srdce lží neb bláznovstvím jen bývá,

kde harlekýnem zdá se býti cit,

kde každá iista mlí ohromena,

já pouze eknu: .,Zena jest to . . . žena .
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Vsak kde to jsem ? Já chtl psát o tch dtech,

jimž dímá v oích jesté rajsky zjev,

a skoro se již na mých písných retech

chví trpký o tch síingách žalozpv,

jež chvátí obti si v mladých letech.

mé všechny rány by pak pišly v jev —
zvyk. milostivá, tch, kdož povídají

a jizvy erstWch ran v svých prsou mají . . .

Kabiiiotnf knihovna.
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V rETSXEI^I DIVADLE.

Den slavnostní! Co bylo shonu, kiku,

co pohled na líné hodiny,

než ruiky se svezly ciferníku

na místo, kam jim prsty matiny

urily vyplnní dnešní touhy —
snad v celém žití jicli den jediný

jim nebyl dosud jak ten dnešní dlouhý!

Ivonen v boud z hrubých prken sbité

.^o nakupil sbor hlav se tísnících,

l\do již jim vští rozkoše ty skryté

(ipony obraz v barvách ki^iících

a za oponou šramot, váda hluná

;

ted stichlo vše. Lem pomalu se zdvih",

a z jevišt e ozvala se hluná.

Kus pkný byl. Ty bylo v zámku krále,

jenž otcem spanilé byl princezny.
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jí vleku nosil páže vtipný stále

H miloval ji rytí líbezný,

jenž ped oknem jí se svým sluhou stával

a každé noci v její sladké sny

on zpíval a ten sluha k tomu hrával.

Vsak starý král ze sousedící zem,
jenž nosil pozlacenou korunu,

tam pisel náhle, hlas mu znl ^v.dy temn,

a })Osadil se k otci na trnu,

lytíi jeho stáli kolem v seru

a zírali kams okny na lunu,

a král ten starý za chof chtl tu dceru.

Král-otec na to odpovdl vlídn,

i krásná dcera ekla „ano^ hned

a usedla pak s králem starým klidn

do koáru, jenž ml ji odvážet,

a rytí kiel: „Vra se k svému druhu,

má princezno, «'» vra se, vra se zpt!" —
a v tom ert odnes* rytíe i sluhu.

A te v snech svojich, dti roztomilé,

vy uvidíte asto tento d
7*
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a v samot za podveerní chvíle

na osbky své vmyslíte se jej —
až na tu svatbu s oním starým králem,

až na konený onen ertv rej —
pi kterém div jste neplakali žalem.

O žijte v snech tch — skutecnosf vás zbudí,

v zrak procitlý vám f)h'skne prosy ti^-pyt,

ty vzdušné city uniknou vám z hrudi,

a srdce bude jiným bohm bít,

H kdo ví, co vás jednou ku oltái

povede s mužem, s nímž budete žít,

však jako jiným klid vám zaplá v tvái.

A vzpomenete-li si jednou dále

na rytíe z tch dávných dtských let,

na princeznu a bohatého krále,

a tehdejších sn svojich vábný svt —
pak eknete, že láska istá, snivá.

jen v komediích ješt vyjde v kvt,

a tam že už i špatný konec mívá . . .
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LVE letí.

Pod oknem mým, když západ zlatí

mu skla, jež v rudo zaplají,

dv dti zanou sob hráti,

k nimž rád se dívám potají.

Je hošík to as v letecli pti,

zrak modrý, vlásky blavé,

žat svdí, že jest jedním z dtí,

jež nezná bídy hlodav.

Pak dvátko, jež v cáry halí

se rozedrané, strakaté,

blmo mu jedno oko kalí,

je zakrnle, hrbaté.

A ty dv dti denn hrají

jen spolu tytéž zábavy
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;i s vážnou tváí zabírají

se pi tom v divné rozpravy

On chléb neb kolá pinášívá

a dívává se zvdav,
jak dívka po nm sáhne chtivá

a pojídá jej hltav.

A chvilkou stichnou jejich hlasy

to stuleni si sedají,

a její tmavé, hrubé vlasy

s kadeí jeho splývají . . .

Mn v chvíli té jme smutek nmý
a schvátí divná tesknota,

jak pedehru bych vidl, je mi,

ku tragedii života.

Ty dti vzrostou v blízkém ase,

je osud na vždy oddlí . . .

on slunnou drahou ubírá se

pln nadjí a veselí ...
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Je na studiích . . . Ple má bledou,

je krásnou dívkou milován . . .

a dojde, kam ho touliy vedou,

je z nho muž a velký pán . . .

Zda kdy pi jeho sliné žen
se vzpomínka mu namane

té družkj', s níž hrál kdysi denn,

té hrbaté a odrané?. . .

A ona V Jde tak jednou z rána

bez lítostí i bez tužeb,

jde hladová a otrhána,

kams v dálné msto do služeb . . .

Je šeredná . . . je terem smícím

a úšklebk a vtipii zlých . , .

co vypláe tu slzí v tichu,

tch slzí hokých, krvavých I . . .

Chce ráda mít ... ó, jak ta divá

jí asto touha zachvje I . . .

však pozorn ji svtu skrývá,

než se jí znovu vysmje ! . . .
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Jak asto nyní na hošíku,

na dtskou lásku vzpomíná —
ta vzpomínka jak bitká dýka

vždy srdce její protíná ! . . .

Snad jednou noci pod závoji

kýs koí hrub}', opilý

tu její žhavou váše zhojí —
však jednou jen . . . jen na chvíli . ,

A dál? To ví jen sudba sama,

co v temném „dál?" se ukrývá,

a jaká toto dsné drama

ukoní scéna strašlivá!

Kdo ví, snad los ten oba mine,

snad horší oba podsí . . .

Ted pár chvil šastných ješt kyne,

ó, dti, hejte, hejte si! . . .
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IIYILLA Z FARKU.

Lijj
alej sype zápach jemný

a stín na šedou silnici,

po jedné stran park je temný,

po druhé žito zrající.

Dne žár když s mírným chladem splývá,

a zlatý západ krvácí,

v tom parku každodenn dlívá

nás kníže s knžnou pi práci.

A knžna — ruce v rukavikách —
tam konev nosí zelenou,

a pot jí hrá na rzných líkách

a lepí kade zlacenou,

jí voda smáí neustále

lem šat drahvch ržových.
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však zalévá dál vytrvale

svých rží záhon nachových.

A kníže rý zas v zemi boí,

však víc se o nj opírá

a k ní, jíž líko vábn hoí,

se zalíbením pozírá.

„Má drahá, vy se unavíte,

jste v žáru jak tch rží kvetl'

„Vy za to notn lenošíte!"

<} mu knžna hrozí prstem zpt .

Kýs podruh s opálenou tváí,

na ele plno krpjí,

dva pytle veza na trakai

te zastavil se v aleji.

Smek' epici, pot s ela stíral

a ernou míží bez hnutí

k té hravé práci pán zíral

a poslouchal je v napnutí.
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Po práci utrh" kuížo s kee
tam nejkrásnjší rudý kvt,

a vetk' jej knžn do kadee,

když do zámku se brali zpt . . .

A trpkost chvla z nenadání

te sivým celém podruhu

:

Tak den by mli byt ti páni

s tou bílou rukou u pluhu . . .

Však hned zas zahnal s cela dumy

a usmíval se hled k nim,

jak to jen eská duše umí

tím úsmvem svým dobráckým . . .
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STARÁ PATíNA.

Jak starých hradu .šedé zíceniny

nám hlásí zašlých as, zvyk zvsti,

tak výmluvným zde svdkem ona jesti,

jejž zapomnl zde as a život jiný.

O starých tancích mluví, zašlém štstí,

jak „pannou svou" zval ret ji dávno siný,

s ní žije dosud sláva krinoliny,

a úes má. jenž dávno pestal kvésti.

V tch zašlých asecli, jež si stále zlatí,

zí krásný vk, jenž nám se nenavrátí,

a zbožn vzpomínkou v n vždycky letí,

však nám, již mod jsme, vkus jiných dti,

zjev ten hned k smíchu a hned k soustrasti je

jak truchlosmšná stará tragedie.
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AKTICKÁ KRÁSKA.

Jí

stíhly zjev za krásné vno

a bílou ple dal štdrý los

a Helena jí bylo jméno

a mla antický též nos.

Kdo zel ty rysy hrdé hlavy,

kdo zel tu bílou, vážnou líc,

dech cítil bázn ostýchavý

a zrak nemoh" vznést jí vstíc.

A híchem už se zdálo býti

chtít složit hlavu v adra ta,

jež v taktu nepestala chvíti

se žádnou touhou projata.

A nezdála se v tomto jasu

pro jiného nic stvoena.
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než obdivuje její krásu

bys k zemi sklánl kolena.

Tak vídal jsem ji. Mau vždycky

otázka chvla hrudí mou,

zda jediný jest pocit lidský,

jenž jal by ji tak mramornou

!

Však jedním citem lidským jatou

když spatil jsem ji jedenkrát,

tu všechen lesk a hrzu svatou

jsem rázem cítil v dálku vát:

Ta žena s antickým tím jménem

jdouc do divadla v zimní den,

tré párk hltu sndla s kenem
a šla pak klidn na „Carmen" . .



BEZ NÁZVU. 111

PRVKI LEBVT.

Tu zlíbat chtl bych plným lásky žárem!"

„Má ješt v líci neviny kvt bílý!"

Tak ped divadlem lidé hovoili

a hledli té dívky za koárem.

I vážní muži o tom štstí snili,

skrýt boui vnitní na tom adru jarém,

a baron jeden poslal sluhu s darem

:

„Jean, jdi, kam pjde diblík roztomilý!"

A v koáe už zatím ona zela

s úsmvem dtským v líci ctveraivé

svou slávu, po níž toužila dny všecky . . .

O, propast od ní dlí tebe celá

a tam bud sklamání t vrhne divé,

neb ty v ni vrhneš ader pel, smích dtský ,
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CHAKSOKIERA.

Jsme to, jsme to —
ne. to už nejsme my . . .

jRefrai)) chansonj.

a Luisa skonila. Hned potlesk zahml sálem

a dupot, výkiky a stol, seslí šum,

vše bylo nadšeno, déš kvt pršel valem

na malé jevišt, a lidstva bouný tlum

se tlail k pianu, kde pianista šedý

si stíral s ela pot a noty pehraboval,

tam kikem, prosbami a významnými hledy

si páli, aby hned tu píse opakoval

a jiní jinou zas, a byl to chaos hlas

a rzných nápv, jež mu tam hvízdali,

že zoufale si jen do sporých hrábl vlas

a zrakem vyhaslým kams hledl do dáli:

tu z hluku vynikl ton jeden, druhý, tetí

a výkik souhlasu a potlesk sálem hml,
„tu píse zahrajte I" z úst všechnch svorn letí:

^Po dálném moi koráb spl!'*
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Zvuk zaznl piana. Hned bou se utišila.

A Luisa vyšla ven, zrak sálem peletl,

a píse truchlivá se zvukem ostrým lila

:

„Po dálném moi koráb spél ..."

To byla píse ta — však hlas to nebyl více,

to byla Luisa zas — viak ne ta bývalá,

na ele vrásek pár, zažloutlé troclui líce,

žal, nuda, umdlenos jí z oí zírala

:

ten hlas zdál requiem se býti toho hlasu,

jenž — rok tomu tré — nás všechny dojímal,

a Luisu ruinou, jež ztrativši svou krásu,

svým vzhledem tesklivým už vzbouzí jenom žal.

Já myslil na ten as, když pede temi léty

jsem sedal s ]íítelem v tom sále den co den,

kdy pítel zpév i zjev ten zatracoval kletý

a pece poslouchal a na ni zíral jen,

kdy jako šílený do dlaní v zoufalo.sti

tisk' elo pi jejím každikém úsmvu,
jímž vždycky vdila se za potlesky hostí

a jenž jí pohrával kol ret pi zpvu.

I pohled každiký, jenž padl v stranu jinou,

i slovo tu a tam, jež odnes* jiný host,

do lící vehnaly mu barvu hroznou, sinou

a v hrudi bouily mu dsnou žárlivost.

Kabiuctiií knihovna. 8
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A pece každý den hnán démonickou silou

v ten prostor vstupoval pi prvém soumraku

a šastným hned zas byl, když stisk" jí ruku bílou,

pár všedních slyšel slov a zel jí do zraku . . .

To žití divný bhl On, kterj' v mladých letech

vším v svt pohrdal, se všemu vysmíval,

po citech šlapával jak po svauutých kvtech

a pohár rozkoší jen dobe prázdnit znal,

on, o nmž povst šla, ze skálou srdce jeho,

ze chladným Mefistem, ledovým Juanem,

jenž užil do dna vše, a nabažil se všeho,

víc nechtl, po niem netoužil v žití svém,

v tch pozdních letech už, kdy man, jako bludné,

se vlákno stíbrné ve vlasech zakmitne,

vzplál žárem nejvtším k té chansonie svdné,

jež mla hndý vlas a oci blankytné

!

A ml ji láskou rád tak ideální, velou,

jak má ji údlem jen šestnácti jar vk —
a rek ten anekdot s tou minulostí celou

mé vtipy musil nést a bujný úsmšek.

I sám si smšným byl, sám sebou povrhoval,

sám sebe proklínal, i léta bláznivá —
a pece k veeru zas cestu opakoval,

kde Luisa zpívala, ta kletá, vábivá . . .
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V tom ztichlo piauo. U konce píbe byla,

zas potlesk sálem hmí a bouné volání.

Ltiisa se usmívá — a ada zoubk bílá

jak perly blýská se — vábné se uklání

;

v tom mne tam zahledne a výkik pekvapení

jí ze rt uklouzne, již tiskla ruku mou,

ke stolu usedla a v zejmém rozechvní

mne mnohou najednou napadla otázkou:

^Zdráv?^-

^^Tak, jak vidíte. A vy? Nu svží

stále a — "'•

^Kde jste as ten žil ?"

^^Jak bludný Odyssev

na moi života jsem vln plul ve pívale

a postav arovných mne okouzloval zjev —""

^Jak vždycky. Známe to. A vzpomnl jste si asem ?"

y>0, sleno, myslil jsem na va«ich zrak lesk,

co srdcí ozáí tím bledomodrým jasem

<n kam jen zapadne, že nechá vný stesk — "'^

yDost — bume upímní, což ou — zda a kdo žije?"

8*
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„„Na krásném zátiší, kde tmavomodrý les

kraj cely lemuje, kde Labe proud svj lije

širokou rovinou, tam v jednom mst kdes

se uil na yáš zjev, ó, sleno, zapomnní,

a, myslím, zapomnl, tch bouí pešel sled.

Jest dosud svoboden a už se neožení,

víc a víc šediví a v honorace kvt
si veer zasedá pi pnícím se piv

a s nimi rozmlouvá o vraždách v žurnálu,

o koních, obilí, o zakoupené niv,

a život plyne mu den za dnem pomalu.

Též rád si vychází, když nebe pode mraky,

do lesa, zelením kde tn prohlídá,

tam žab si nachytá a na ty chytá raky,

jež ]Jotom vaené s rozkoší pojídá — — ''"

„Dost." (V smutných myšlénkách skrá rukou pode-

pela)

„Tož klidu došel již jest na vždy vyhojen,

to vru tší mne. Jsem též zmnna celá,

tof, hlete, nice ty a v líc mou hlete jen —

"

a ruku vyhublou ped oi moje vztáhla

a suchou, zažloutlou blíž naklonila líc

a smutn smála se, a zvážnla pak znáhla.

„Jsem bídná, vite že — však klesám víc a víc.
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Mue tenkrát tšilo ta srdce muž lákat

a vmetat jim tam bou a žár a nepokoj,

a když jsem zela je jak dcka prosit, plakat,

na líci vidla ten hroznj' v srdci boj —
to bylo žitím mým, mou hrdostí a blahem.

To byl zde tenkrát on . . . Však pišla pokuta,

z nich jeden pozdji se mojí cti stal vrahem.

a šastná hvzda má jest na vždy zasuta.

Mám dcko, žije kdes u milosrdných lidí,

kde otec, nevím už — 6, cítím bídu svou,

jsem odsouzena už, zrak budoucnost mou vidí

a není záchrany, hloub klesám bainou,

tam bídno zahynu, jak za ranního šera

tam hasne bludika, když ztratí tajnou moc.

A muže chtíti víc ta bídná chansonira — —

"

y tom zvonek volal ji. „Xuž s bohem, dobrou noc."

A úsmv jevišt už zas plál v jejím zraku:

„To vyite mu jen, by jedl hodné rak,

prý po nich tloustne se — " pak šeptem doložila:

^že štstí peje mu, a za blažených chvil

by vzpomnl na všechno, ím jsem se provinila,

rcete. jak bídnou jsem — a pak. by odpustil ..."

Juž Luisa zpívala. Já ubíral se dom,
van chladný ovál mne. Noc bvla hvzdnatá,
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a ševel podzimní táh' korunami strom,

mha modrá chvla se, lamp svtlem proata.

Pár ton ze sálu v mé ucho zaletlo,

já poznal Luisin hlas, a znl tak smutn mi

ten refrain. který tam s ní množství hlas plo

:

„O, jsme to, jsme to zas — ne, to už nejsme my . .

.
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v

Sel dlouhým námstím a klonil hlavu k zemi,

ml matný, slubý krok a když šel ulicemi,

kdo na nj pohledl, hned z cesty se mu vyhnul

a leckdos prohodil : „O, ten si nkde piuhnul!"

a jiný soustrastné zas potás za ním hlavou

:

„Ten aby kopat dal iv/. komrku si tmavou."

Byl podzimkový den, na nebi zataženém

se mraky válely, a vítr s teskným stenem

vál dlouhou ulicí a v svítilnách se vztekaL

že padat bude sníh, dnes kaŽdý jisté éokal.

Muž vesel v mstský park, na zemi v hndém listí

si vítr skotaí a v holých vtvích svistí,

on na park pohledl, na mraky nacernalé

a smutn vzdychl jen a kráel zvolna <iált3.
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Te blodos rozlila so v zažloutlo mu líci,

vzdych' ješt hluboce a vstoupil v nemocnici.

Byl veden k lékai : „Jsem emeslník chudý,

jenž celým životem nes lopotu a trudy —

"

„„Co já s tím init mám?""

„Já umru," dl muž Idedý.

„„To z vašich lící tu,"" ek' chladne muž ten vdy,

„Dnes nebo zítra, vím, však tré mých dtí malých

a žena pijí už pl roku hoký kalich,

pl roku stu už; co žena vyde v pláci,

to sotva na inži a dva dny v týdnu staí,

byt máme studený, ím pikryt není tlo,

vše již je prodáno, co jenom cenu mlo —

"

„„A pro jste pišel sem, snad almužnu zde chcete ?•*"•

„Já, pane, slyšel kdys, že mrtvé kujmjete,

zlatý pt krejcar, neb jak te v cen stojí —
tak aspo ušetím za poheb žen svojí,

a dti nají se . . . dnes chci jeu ástici tu . . .

a zítra . . . napsal jsem zde, pane, í^lo bytu" . . .

Jest veer. Snží se. A na Františku kdesi

v malinké svtnici kol kamen usedne si
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tré dtí, otec jich iiž tiše leží chvíli,

a matka, jak si pál, šla chléb mu koupit bílý.

A déti v blahu se ku teplým kamnm tisknou,

tu nejmenším z nich se zraky náhle blýsknou

— byl otce mazlíkem — a z kapes bundy šedé

te kornout bonbon ven ruka jeho vede

a dává bratím svým a povídá jim Ic tomu

:

^To dal mi tatínek, ivdyž pišel dneska dom" . .
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TRESTANCI.

Na vížce trestnice, lede holub se tlum

ve slunci vyhíval a vzlétal k nebesm,

pt hodin odbito. A vrazi, loupežníci,

již léta žaláe dle rýh ítají v líci,

šli adou z procházky, ze dvorka, kde jim sbor

lip sypal vni svou a písné penkav cho,

sli slunné ze záe, již pil jich zpurný hled,

do temna, v okovy a k chlebu, vod zpt.

A v jedné jizb té, kam paprsk slunce za dne

a svtlé za noci zá hvzdná nezapadne,

jako dvé erných soch na loži slamném

dvé sedí trestník, jich oko zírá v zem

;

a z venku zaléhá sem cvrlikání ptaí.

zvuk krok vojáka, jenž jim kol oken kráí,

hlas hodin bijících a vtví praskání,

když vítr v divé he se dvorem prohání.

A vzni tiši jsou ; a život zmlká veukii.
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noc závoj roztálil.i pes míže na okénku

i vítr tiší se — — vše dímá klidným snem,

jen vzni v coli lidí, a voják pod oknem.

Te jeden nulioti hnul, a na ní okov zvonil,

•a trestník s povzdechem svou hlavu v dlané sklonil.

„Mn zdá se, že jest noc", dí drsný jeho bas,

„jak lín k zoufání ten hrozný leze as I

Tož sedmnáctý rok a den dvacátý pátý

již minul od chvíle, co dali mi ty šaty;

jsem zvdav, kolik jich tak budu poítat,

než erné zem sáh mi ráí pokoj dáti

Já mívám vždycky vztek, když vrátíme se dom
;

jen proto dají nám zít nebe, trochu strom,

tak na pl hodiny, bychom pak v krypt té

tím lépe cítili to žití prokleté.

O lepší, píteli, by byla šibenice!

Dv krátké minuty — a necítíš už více . . .

Ba, tenkrát myslil jsem: Nu, vykonas svj díl,

tu pannu hubenou jsis nyní zasloužil, —
ne, cestou milosti, — dík za tu milos, dík, —
mi dali stravu zde a tento pokojík I

"^

A trestník umlkl. Zas cela ticha byla,

jen chvilkou pod nohou jim sláma harašila.

„Což ty dnes," spustil zas dál malé po chvíli,

„nic nechceš povídat, mj druhu rozmilý V
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TŽdy ítaVs. jak jsi dl, tak iiinoho pkných knih,

a vypravovars dost. však víc už novíš z nich ?

Ty mlíš? Vzpomínáš? Nech toho. hochu

mladý,

na domov vzpomínáš? <), poslechni mé rady,

nemysli na nj víc : máš doma bratr dvé,

tvj zloin jejich es a jméno stále rve,

ti proklínají t, jak jenom vzpomenou,

<'( vrátíš-li se kdy, pry tebe poženou —
vždy ty bys nechtl též, být poestnýiiu tak spolu

<is sedat s trestancem vždy u jednoho stolní

ísu mlíš ješt dál? Mám mluvit ješt více?

íš.i dve vzpomínáš, pro které pi muzice

jsi soka svého pich" tak dobe nehoi'ázii?

Nu byl jsi hrdinou, jenž neznal žádné bázn,

však, myslíš, dívka ta že na t vzpomíná si,

že bude ekati, až pejdou hrozné asy,

a že, a šediví, pjdete k oltái?V jarním snhm víc, když krajem zazáí

tím leskem klamavým, tou barvou nevinnosti I

v pampelišce víc, když staví v nadutosti

svou kouli vtrm vstíc, než žen jediné,

jak s oí zmizíš jí, cit její pomine.

i pece myslíš si, že dvuška tvá drahá

snad bude ekati na trestníka a vraha ?
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jsi tady nyní rok a trnáct ješt máš,

eknm", že ve zdraví je všechny dokonáš,

co potom V Dívka tvá už bude tlustou selkou,

už bude syny mít a dceru hodn velkou,

ty se k ní hlásit chceš?!"

A trestník starý ztieh',.

a vypuk" v úsecný a vynucený smích.

„Aneb ti napadlo, a to té hrozne dsí,

že ješt jedenkrát soud bude nad nebesy,

pak patnáct nových let anebo nco tak?

Tou, hochu, báchorkou si nezasmušuj zrak.

Dožiješ, dotrpíš, pak pijde jeden den,

jsi bezduch, necítíš, jsi prach a popel jen . . .

Nu jakou k mlení máš ješt píinu ?

Jak knz ti kážu zde již dobrou hodinu,

hle, jsme zde sami dva, prokleti, souzeni,

jsme svtla, života a svta zbaveni

;

vždy jedna myšlenka, jsme vždycky jeden cit,

což dnes má poprvé to njak jinak být ? . . .

Jsem vrah, jsem vyvrhel, jenž nikdy, nikdy v žití

už krásné svobody a vzduchu nepocítí,

jsem lovk bez citu. jenž už nic nemá sváto,

jsem sprostým lupiem, mé jméno všady klato —
a hle, dnes teskno mi, mluv slovo, slovo jen,

'^o ticho dsí m, jsi njak nemocen ? . . .
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Mluv, hochu drahý, mluv, jA neml uikdv syna.

a te cit otcovský mé staré srdce spíná,

mluv, dít. co ti je?"

A druh}- chopil jej

za ruku mozolnou, v ní skloniv obliej,

dl hlasem hrobovým: „Kdvž já jsem dckem byl,

nad oba bratry vždy jsem býval matce mil.

A slyšes dneska snad, když na dvoe jsme byli,

jak pes zocT zalétal tam nápv jednu chvíli?

To dívka njaká tam pla píse sob,

jež venku kvtiny as v lukách trhala —
to byla píse ta, již vždy v mládí dob

má dobrá matka zpívala!" . . .
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3TESTI.

Paní Bert Schubertové.

Byl veer ervnový. Pi svtle lampión

na velké terasse si k aji usedli.

V dam sboru, halících se v bílých jilaid clonu

comtessa Lucie, kvt krásný, pobledlý,

si sedla nesmle, a v modrých oích jejích

hvzd záe arovná tak vábným leskem plá.

as plynul píjemno, a na všech obliejích

se zejm znaila nálada veselá.

Kec byla o stéstí. A professor kýs šedý

tam sebrav zevrubn vše možné v úvahu

dl : „Básník ekne vám, že jest to pelud bledý,

jenž v letu spoine vám nkdy na prahu,

i záný meteor, jenž svitne vám jen jednou.

i svdná bludika, jež v bahno svede vás —
to vše jsou obrazy, jsou staré a již blednou.
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já myslím, že se to dá íci prost snáz

:

Jest štstí okamžik, jejž iirvem" rukou smlou
a prožijeme pak dle libovle své,

a dobu života-li vyrvem" asu celou,

pak žití toto as se šastným žitím zve.

Však, dámy, pánové, v as zašlý hleme zpátky:

Kdo o kom íci mž', že vždycky Šastným byl?

Pár chvilek najdeme, kdy byl ten život sladký,

však stály za to ty, by lovk všechno žil?"

A eník pohledem do tváí všecbnch vniká.

Tu baron hostilel dl hlasem sípavým

:

„O, pardon, pane mj, vy znáte plukovníka?

Mj pítel, plukovník, dnes vám ho pedstavím.

Již dlouho ekám jej a dnes zde musí býti.

Ten chvilky jedné neztratil v žití svém,

ten, prosím, ml zde vše, co mže srdce chtíti,

a také užil vše, co dáti mže zem.

Rod jeho datuje se z vku patnáctého,

má v Cechách panství pt, byl dobe vychóyán,

co možno z vdy vzít, duch osvojil si jelio,

jest jezdcem výteným a muž par excellence,

a krásným ješt dnes, ó v mládí jeho kvtu
co nocí bezsenných pinesl jeho zjev
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knžnám a zpvakám a dámám od baletu,

nu, zkrátka, kam jen hle, tam bouil ženskou krev.

Však neoženil se, jak motýl ze kvtiny

med sladký vybere a letí klidné dál,

tak on, kde páno mu, užívat nebyl líný,

a, prosím, užívat mj pítel dobe znal!

Ml tucty souboj, v nichž soky pošramotil,

sám ze všech vycházel jak vítz nerann,

a mluvka nejvtší a sebe vtší hmotil

ni dnes se nedotkne cti jeho slovem jen.

Má hojnost pátel, upímných, obtíivých,

jest hotov za n vše a oni pro nj dát,

jest pímen, oteven, neschopen eí Ihavých,

jak pravý voják vždy a nikdy diplomat.

A jaký hrdina! On v šestašedesátém

s pl regimentem jen kryl ústup armády,

byl v sei nejtužší, kol nho divým chvatem

se všechno ítilo v krvavé hromady,

on vyšel z boje zdráv, byl vyznamenán ády
a chválou nejvyšší, jest tyicet mu let

a bude v p(jdzimku, jak nyní známo všady,

již generálem, jet on v prvé ad hned.

Jest šastným žití to? Nuž prosím, ctný pane,

co soudíte as vy te o mém píteli ?" —
Kabinetni knihovna. 9



130 .1. s. maciiak;

„To všechno hezké jest, však astokrát se stane,'

dl vážn professor, „a vždycky, chcete-li,

že v žití lovka, by plném všeho štstí,

jak teba život ten, jejž jste te líil nám,

hodina jediná píšern zašelestí,

a zvuk ten dorazí až k srdce hlubinám,

a rcete po letech, by lovk tento vložil

tu jednu hodinu a život na váhy,

a pak a odpoví, zda všechno, co kdy prožil,

za jeden okamžik ten stojí neblahý!"

Vše zadumalo se. Lucie zela v dáli.

Kol plkruh nebeský byl poset hvzdami,

vzduch plný vn byl a z temna zaléhaly

sem hlasy bdících ps. Stesk divný, neznámý
chvl duší Lucie. Ji rodiové písní

v svt velký uvedli ped rokem v podzimí,

dív znala z román jej verš jen a písní,

a oplétala jej domysly vábnými.

Jak dít nesmlé se nco ptáti bála,

vždy byla samotná, a kol byl hostí kruh,

však slovo každiké do duše ukládala,

dj každý dopedla si pásmem sterých duh.

Te štstí, plukovník víily její hlavou,

pítelem otec mu, jak byla zvdava I
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tak teskn hledla v dál v nebes klenbu tmavou,

kde svtel záivých hoela záplava . . .

Host nový I Cekaný I Již plukovník jest tady.

Lev bitev, salon I Tot postat vznešená I

Zrak tmavý jeden žár, na prsou etné ády,

jak Herkul antický má mocná ramena.

Pár všedních, nutných slov se prohodilo kolem,

plukovník pedstaven se rázem s všemi znal,

k Lucii usedá si za podlouhlým stolem

a pije horký aj a rozmluva jde dál.

Tož nejdív noviny ' byl plukovník rok celý

kdes v dáli na cestách a tecT se vracel zas;,

pak trochu vzpomínek, jež spolen tak mli,

na ženy, zábavy a mnohý hodokvas

plukovník s baronem si z hrob vyvolali,

a vtipy sršely, a u stolu znl smích,

a. roje anekdot hned kolem polétaly,

jež každý odnes' si z dob svojích prožitých.

Lucie jediná se jednou neusmála.

a když se plukovník k ní eí obrátil,

dvé promluvila slov a myslit dál se zdála

na cosi jiného, než o em hovor byl.

Noc letem kvapila. A msíce srp žlutý

již nad východem stál ve svtlé orlorii.
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Zvuk hodin na vži se rozleh* t/ihlý, dutý,

nad krajem poklidným dvanáctá odbíjí.

Zábava skonena. Již as jest také spáti.

Tu k hosti pistoupla Lucie nesmlá

:

^O. pane, promite, snad dtskými se zdáti

vám budou ei mé, však ráda vdla ..."

,,0, k službám, comtessol"

A náhle dodala si

Lucie odvahy a chvjn ptala se:

„Zda, když jste vzpomínal na zašlé všechny asy^

kde štstí jasná tvá vždy na vás smála se,

zda pál byste si kdy to žití prožít znova

od mladých let až sem k té dnešní setkané?"

A plukovník hlod" v noc, a temn znla slova

:

„Nikda ne!" . . .
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MEMOIRY STRIBRKEKO ZLATNÍKU.

Císaova hlava v líci,

v i-ubii orel dvojhlavý,

tak jsme vyšli po tisíci

z tmavých ploten blýskaví.

Odpoteni, zavázáni

v režných pytl smutných tmách

jezdili jsme zadumáni

bh ví v kterých koninách.

Konen jsme došli cíle.

Vyndali nás na svtlo

a to množství druh bílé

do svta se rozlétlo.

Já se dostal k uiteli

v jedné tiché vesnici,

byl to Btaec sšedivlý,

do hrobu se chýlící

;
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zavel pod zámky mne dvoje

do skínky, kde mnoho let

skrýval strýc mojich roje

a pár papírov3'ch tet.

Však té noci silné rány

vytrhly nás ze snní,

zámky, víko odervány,

dsného chlap vzezení,

vybíral nás z toho bytu,

svítilnu nes" mihavou;

na zemi jsem zahle v svitu

starce s ránou krvavou.

Chlap nás odnes', druhy schoval,

za mne kdesi v putice

svdomí hlas utlumoval,

prázdn rychle sklenice,

Yíc mi o nm známo není.

Po té noci, jak svit den,

byl jsem ze sladkého snní

zase náhle vyrušen.

S etou nových kamarád
kla nás na stl kulatý
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hospodský své žen v adu
na domácí útraty.

Dobrá žínka zastrila

do tobolky všechny nás,

kupovala, zaplatila,

já ji naposled zbyl zas.

Tu ta žena pékné tváe,

jež se ráda líbila,

zašla v krám si voavkáe,
kde si pudr koupila,

barvu ržovou a bílou,

potom parfum z riolek,

s dvrností roztomilou

voavká jí cosi ek\
zrak jí zaplál na to temn . . .

Jak již ml to ve zvyku,

vložil voavká mne jemn
ke dnu svého šuplíku.

Nebyl jsem tam dlouho schován.

šel jsem k jiné vrchnosti,

k pánu, který titulován

byl tam: „Vaše Milosti.*'

Za jeden tam parfam sladký

mne a velkou poklonu
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na desítku dal pán zpátky

mladikému baronu.

Ve vznešené kapse jeho

pár jsem hodin cestoval.

V chýši vnjšku chudobného,

kde plam svíky smutn plál,

zas mne vyal. Hlednu kolem

staena a dívina

za hranatým sedí stolem,

dívka plakat poíná.

„Hloupá," konejší ji stará,

„dostaneš hned ua šaty,

pojedeš na venkov z jara;

Milos je tak bohatý,

co máš z té tvé nevinnosti?

jenom hlad a bídu zlou,

ui to jen z poslušnosti

pro hladovou matku svou!"

Mne a adu ptek, zlatok

se stolu pak sebrala,

tato nejvzornjší z matek

vyšla ven a ekala . . ,

Druhého dne asn z rána

baba a- psf mne sevela,
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se vzdycháním, uplakána

vesla v klenbu kostela,

ke knzi šla v sakristii,

v plái spjala ruce své

:

„Velebnosti, slze liji,

služte mši za híchy mé,

híšnice jsem vru velká,

bh však pece ..." chvílí tou

zbožná tato trpitelka

mne mu vtiskla do rukou.

Veer šel knz do divadla

a mne nechal u kasy.

V chvilce dáma jakás svadlá

nazpátek mne brala si.

Druhého dne u ezníka

za maso mnou placeno

(jest to život prosaika,

však vše budiž eeno).

ezník bral se v malé chvíli

na trh do daleka as,

v opasku jsme skryti byli,

revolver pak chránil nás.
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Slyším vozu otásání,

cítím ; chodí tam a sem,

konen nás ze ústraní

vyprostil a s úsmvem
sázel v ruce sedlákovi

za dv krávy koupené.

Nyní majitel náš nový

hrdlo žízní trápené

nkde upokojit hledl.

V krm kou a hluk a smích,

houf tam karbaník sedl

s ohnm v oích zarudlých.

Majitel mj zíral na n,
každá žilka hrála v nm:
„Zde jest místo po mé stran,

vem si, strýce, kartu, vem!"

zval jej jeden. Sedlák sedl,

karty šly — eh, sper to as

!

deset zlatých z toho vedl!

na podruhé vyhrál zas.

Ve he tetí, tvrté, páté,

zas ml štstí, klelo se

;

tu hrá jeden jeho zlaté

spoítal tak v úkose

;
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a te išlo to valem dol,

výhra náhle ztracena,

smích stich náhle kolem stolu,

Ijnženka kožená

rodila te ptky stále —
a jen prohra, prohra dál,

prohrál krávy — a hrál dále,

prohrál kon — a zas hrál.

Poslední zel spásu ve mne.

Vsadil, prohrál. Zamraen
„žebrákem I" vzdych, jenom temn,
matným krokem vysel ven.

Klení, smích se dále mísí,

v jizbu vpád kdos udšen

:

„Pomoc rychle, sedlák visí

ve stodole obšen!"

Tak se šinu drahou klatou,

kdo ji celou vyjjíše?

Z ruky hebké v mozolnatou

a z paláce do chýše.

Koupím nevinnost i slávu,

krásu, es a svdomí,
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vše, co svatého je davu,

prodá on vždy lakomý.

Myšlenky i pesvdení,

velikost i zloiny,

boha koupím odpuštní,

já jen tvoím djiny;

byl, jsem, budu v žití zdejším,

v moi lidstva hlubokém

tyranem tím nejhroznjším

a nejnižším otrokem ....
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